Intencje mszalne w tygodniu 10.09 - 16.09.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 10)

Wtorek

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 11)

Środa

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 12)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 13)

nr 36/ 9. 09. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 14)

Sobota

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 15)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 16)

Niedziela

10.30

w intencji Karola Wiatra

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.09.2018 r.
1. 23 Niedziela Zwykła. Dziś również w niedzielę rozpoczynamy w naszej Ojczyźnie
8 Tydzień wychowania chrześcijańskiego. Z tej okazji Kościół nam do rozważenia
podaje list Biskupów polskich na temat wychowania ku wartościom. Podejmujmy
refleksję na temat wychowania ku wartościom w naszych rodzinach.
2. Bardzo dziękuje za wasze indywidulane wpłaty na centralne ogrzewanie do
naszego kościoła. Jak pamiętamy inwestycja ta jest bez dotacji z zewnątrz.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. We wtorek - 11.09. - swoje spotkanie na plebani ma Akcja Katolicka, zapraszam
również jeszcze innych parafian na wspólną modlitwę i formacje według nauki
Kościoła w ramach Akcji Katolickiej. Nie lękajmy się Akcji Katolickiej.
5. Za Ojczyznę Polskę w ramach Nowenny w 100– lecie odzyskania niepodległości
modlimy się w dniu 11 września.
6. W tym tygodniu - 14.09. - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a - 15.09. wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
7. We wtorek modlitwa różańcowa - 13 miesiąca - jako pokosie Misji Świętych,
zapraszam do omadlania naszej parafii , do wspólnej modlitwy o jedność.
8. Spotkanie dla klasy trzeciej i ich rodziców w niedziele o godzinie 15.30.
9. Początek Triduum przed św. Stanisławem Kostką w sobotę - 15.09. - w tym dniu
klasa 3 Gimnazjum składa swoje deklaracje, w poniedziałek podobnie klasa VIII.
10. W minionym tygodniu dokonano z parkingu kradzieży eko- śmieci.
11. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 15.09. - proszę rodziny;
Zajdel i Staroń, bardzo dziękuję rodzinom; Szyba i Longawa za ostatnie sprzątnie
kościoła i za kwiaty do kościoła.
12.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zachęcam do prenumeraty tygodnika „Niedziela”.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
23 Niedziela zwykła.
„Posłuchajcie, bracia moi umiłowani!
Czy Bóg nie wybrał ubogich
tego świata na bogatych w wierze
oraz na dziedziców królestwa
przyobiecanego tym,
którzy Go miłują?”...
z listu Sw. Jakuba Apostoła (Jk 2,1-5)
Marzenie wielu. Wygrać, odnaleźć
skarb, spotkać złotą rybkę…(itd.)
A potem dobrze się urządzić, wieść
życie ciche, spokojne, dostatnie.
Tymczasem Życie pisze niekiedy inny
plan… i dotyka nas wówczas nawet
i bardzo mocno; cierpienie, pustka, samotność, niezrozumienie, brak przyjaznych
relacji … lista długa tych negatywnych spraw w zależności od człowieka...
Dlaczego, czy coś czyńmy złego ? Nie koniecznie należy tak myśleć...
Z tych doświadczeń wychodzi się zawsze innym i wówczas poznaje się jak bardzo
potrzebujemy łaski i Bożej Miłości, by ujrzeć, że ten świat jest nam dany i zadany,
by ujrzeć w nim cud Tajemnicy Boga i troszeczkę inaczej spojrzeć na te same
podobne do siebie dni. Takie inne spojrzenie zaowocuje błogosławieństwem.
Wystarczy tylko chcieć i uwierzyć. W miesiącu wrześniu odszukajmy zapomniane
trochę błogosławieństwo i zacznijmy i my błogosławić codzienność.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
Autorytet znaku Kościoła.
Cześć 4.
Bóg zawsze wkracza z cudem i Miłością w naszą
pustkę. „Otwórz się!”, „Effatha!” – tymi słowami
w Ewangelii Jezus przywrócił na nowo zdrowie
głuchoniememu człowiekowi. Tak, u Boga mamy
szansę wykorzystać nasze ubóstwo duchowe
najmocniej. Kiedy nic nie mamy w pustce życia, to
wtedy nie wynosimy się ponad Boga i Jego łaskę
i zauważamy, że On jest i chce być z nami.
Kiedy odkrywamy z wielką pokorą, że nasza pustka jest szansą na przyjęcie Boga
w czasie modlitwy (choć niekiedy może się to dokonać poza ściśle rozumianą
modlitwą), cieszymy się z daru Jego Obecności. Jest to więcej niż oczekujemy od
Boga. Nie ma nic większego, co możemy od Boga otrzymać, nad Jego Obecność.
Wszystkie inne dary Boże są konsekwencją tej obecności – dary Ducha Świętego,
wiara, nadzieja i miłość, umocnienie duchowe. Paradoksem wierzącego jest, że
dopiero uznanie swojej pustki serca i ubóstwa wewnętrznego jest okazją na
zyskanie przestrzeni w sobie na przyjęcie Boga i Jego Miłości, Jego łaski.
Modlitwa ubogiego według Ewangelii staje się czynnością wolną od schematów,
jest ukierunkowana na otwarcie się przed Bogiem. Modlitwa taka przynosi owoc
umiejętności otwarcia się na drugiego człowieka. Przykłady świętych to właśnie
przykłady ludzi zaangażowanych w modlitwę, która daje siłę do apostolatu.
Taka modlitwa ubogiego, to modlitwa zawierzenia się opiece Boga, to jeszcze
umiejętność zrezygnowania z własnych ambicji, po to, aby dostrzec człowieka
z jego pragnieniami i z jego potrzebami. Oto modlitwa, autorstwa Natanaela
Tenenbauma, miech będzie dla nas przyjaciółką w tym wrześniowym czasie:
Każdy Twój wyrok przyjmę twardy,
przed mocą Twoją się ukorzę,
ale chroń mnie, Panie, od pogardy,
przed nienawiścią strzeż mnie, Boże.
Wszak Tyś jest niezmierzone dobro,
którego nie wyrażą słowa,
więc mnie od nienawiści obroń
i od pogardy mnie zachowaj.
Co postanowisz, niech się ziści,
niechaj się wola Twoja stanie,
ale zbaw mnie od nienawiści
i ocal mnie od pogardy, Panie.
( cdn .)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Konserwacja Obrazu Matki Bożej w Nowym Sączu w pracowni
u P. Adama Janczy... ( komisja ochrony zabytków)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Siła uśmiechu.

Od 1999 roku Światowy Dzień Uśmiechu obchodzony jest w pierwszy piątek
października. To już za niedługo. Radość bez wątpienia jest sposobem wyrażania
autentycznego przeżywania Dobrej Nowiny. Wypływa ona z doświadczenia wiary
i potrafi do niej również prowadzić. Potwierdzają to życiorysy licznych świętych,
często przedstawianych w ikonografii z uśmiechem na twarzy, przeżywających
wiele radości i charakteryzujących się poczuciem humoru. Choćby święty Ignacy
Loyola przypominał: „Chrześcijanin nie ma żadnego powodu, aby być smutnym,
a ma wiele, aby być radosnym”. Współcześnie Kościół przez przykład i nauczanie
papieża Franciszka wzywa osoby wierzące do radosnego doświadczenia wiary:
„Są chrześcijanie, którzy wydają się przyjmować klimat Wielkiego Postu bez
Wielkanocy” (Evangelii Gaudium, p. 6). Warto więc do codziennej modlitwy
dołączyć tekst modlitwy patrona humoru św. Tomasza Morusa:
„Panie, daj mi dobre trawienie i także coś do przetrawienia. Daj mi zdrowie ciała
i pogodę ducha, bym mógł je zachować. Panie, daj mi prosty umysł, bym umiał
gromadzić skarby ze wszystkiego, co dobre, i abym się nie przerażał na widok zła,
ale raczej bym potrafił wszystko dobrze zrozumieć. Daj mi takiego ducha, który
by nie znał znużenia, szemrania, wzdychania, skargi, i nie pozwól, bym się zbytnio
zadręczał tą rzeczą tak zawadzającą, która się nazywa moim „ja”. Panie, daj mi
poczucie humoru. Udziel mi łaski rozumienia żartów, abym potrafił odkryć
w życiu odrobinę radości i mógł sprawiać radość innym”. Amen.
( cdn.)

